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Nieuwsbrief april 2019

Het zomerseizoen is alweer aangevangen mede door een warm paasweekeind hebben de meeste alweer
genoten van hun eerste (zeil) tocht met de boot, helaas is de visvangst nog niet erg best maar ook dit zal
snel veranderen nu de watertemperaturen de 13 graden bereikt. Voor de duikers onder ons is het
onderwater prachtig en hebben diversen onderwaterleven hun eieren al weer afgezet er is zelfs al weer
jong leven te zien zoals de snotolf en diversen slakken.
Jaarvergadering 23 februari 2019.
Deze is bezocht door een 30 tal leden tijdens de jaarvergadering hebben Leo, Jeroen en Sjaak hun taak
beëindigd zij werden nog in het zonnetje gezet. Er is besloten om met een 5 mans bestuur verder te gaan
en enkele werkgroepen op te richten in iedere werkgroep zal er een bestuurder aanwezig zijn. Toegetreden
tot het bestuur zijn Youssef Smits en Aram Roozemond. De taakverdeling ziet er nu als volgt uit.
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Haven meester Alexandra heeft wegens werkzaamheden ook haar taak moeten stoppen deze is
overgenomen door haar Vader Jan van den Berge.
Onderhoud haven Stavenisse.
De werkgroep heeft 30 maart weer het nodige klein onderhoud gedaan en ook de waterhaspels weer
aangesloten, zodat iedereen weer van alle comfort gebruik kan maken.
De gemeente is ook dit jaar zeer actief geweest met de haven van Stavenisse de haven ontvanginstallatie
het pad naar de toiletten en naar het I-J-K steiger is opgeknapt, er is een tweede afval bak geplaatst bij het
passanten steiger en in de Hoi. Helaas zijn er ook nog enkele punten die wat langer nodig hebben maar ik
zal hier zeker de gemeente achter de broek blijven zitten zodat ook deze allen zo spoedig mogelijk tot
uitvoer zijn gebracht.
Horeca op de haven.
Restaurant het Packhuys heeft het terras weer aangepast dit ziet er erg professioneel uit en is een ware
blikvanger voor de haven door de goede kwaliteit prijsverhouding hebben ze een 4de prijs behaald in
#leuksterestaurant#zeeland. Namens de vereniging van harte gefeliciteerd.
Per april is er ook een nieuwe uitbater in Café de Kleine wij wensen Wil van Haaften heel veel succes met
deze nieuwe uitdaging.

Activiteiten 2019.
Algemene informatie bootviswedstrijden 2019:
Voorjaar:
- 11 mei

HW 08:56 inschrijven Oud Kempen aanvang 09:00
viswedstrijd 10:30-16:30uur
- 1 juni
HW 15:20 inschrijven ’t Packhuys aanvang 09:00
viswedstrijd 10:30-16:30uur
juni eventuele uitwijkwedstrijd datum/locatie volgt
Najaar:
- 14 sept.

LW 10:46
inschrijven Oud Kempen aanvang 07:30 uur
Viswedstrijd 09:00-15:00uur
- 28 sept.
LW 09:46
Inschrijven ’t Packhuys 07:00
viswedstrijd 08:30-14:30uur
- november snertwedstrijd, datum/locatie volgt
Extra informatie
Doorgaan van de wedstrijd zal bekend zijn op de vrijdagochtend voor de wedstrijd;
Aanmelden 1,5 tot 1 u voor start wedstrijd met gratis koffie op genoemde locaties;
Inschrijvingsgeld € 25,00 per boot deze dient betaald te worden voor aanvang;
Start is buiten de haven bij het invalidensteiger;
Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website van de vereniging;
Het visgebied is conform de vooraf aangeleverde wedstrijdkaart;
Einde wedstrijd betekent binnen de pieren van de haven zijn;
Vis aanleveren: tot 30 minuten na einde viswedstrijd op het havenplateau;
Prijsuitreiking: ca. 1u na de wedstrijd op bovengenoemde locaties;
Deelname aan de wedstrijd is volledig voor eigen rekening en risico;
Inschrijven tot en met de woensdag voor de wedstrijd bellen, whatsappen of sms-en naar
onderstaande nummers. Vermeld hierbij uw bootnaam, namen van opvarenden en uw
telefoonnummer. Eventueel mailen via aramrooz@hotmail.com .
Wedstrijdleiding: Bert Koopman (06-20952232) en Aram Roozemond (06-11188657).
De wedstrijdleiding en sponsoren wensen u een sportieve maar bovenal een gezellige dag
toe!
BBQ
Deze zal op 28 september plaats vinden na de viswedstrijd op deze manier willen we
proberen een binding te krijgen tussen alle leden zowel tourboorvaarders zeilboot
vaarders en vissers. U ontvangt nog een aanmeldingsformulier in de maand augustus ook
kunt u aanmelden via de website van de vereniging www.havenstavenisse.nl
Tot slot.
Wij wensen u allen een prettig maar vooral veilig vaarseizoen namens het bestuur,
Voorzitter Koos Bosters.

